
Styrelsemöte i Najadklubben     190516 
 
Närvarandes styrelseledamöter: Elisabeth Jakobsson, Sten Hansson (ordförande), Peter 
Malmqvist och Håkan Alnefelt.  
 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen för styrelsemötet godkändes. 

 
2. Val av ordförande till mötet 

Till ordförande för mötet valdes Sten Hansson.  
 

3. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Peter Malmqvist. 

 
4. Diskussion om årsmötet  

Ulf har bokat Odd Fellow den 29 november. 
 

5. Diskussion om hemsidan 
Håkan visade hemsidan. Alla var mycket nöjda. Beslutades att Håkan skulle få ökade resurser 
för att arbeta med denna. Genom att medlemmarna betalar avgift och fått information om att 
vi för ett register över föreningens medlemmar, har de också accepterat att finnas med i vårt 
Excelregister. Härigenom följer vi GDPR.  
 

6. Kommande aktiviteter. 
a) Mälareskadern går den 6-8 juni, med samling kvällen innan. Ulf och Håkan ansvarar. Hittills 

6 båtar anmälda. 
b) Sommarsamling 6-7 juli. Beslutades att träffas vid Finnhamn, i viken öster om Finnhamns 

Waxholmsbrygga. Där finns bryggförtöjning och en av skärgårdens finaste klipphällar, med 
fantastisk kvällssol.   

c) Kräftskivan blir den 23-25 augusti. KSSS har givit klartecken för Lökholmen. Start på 
Skepparholmen på fredagen.   

 
7. Ekonomi 

Klubben har 55.350 kr i kassan per dags dato. 
 

8. Medlemmar  
Klubben har 52 betalande medlemmar för verksamhetsåret 2018/19 och tre 
hedersmedlemmar. Några medlemmar saknar båt.  
 

9. Kommande styrelsemöten 
Mötesdatum under 2019 den 17/8 och 29/11 (årsmöte).   

 
10. Styrelsemedlemmarna tackade Sten för att vi ännu en gång fick vara hos honom på 

Styrmansgatan. Stort tack!   
 
 
Vid protokollet 
Peter Malmqvist 
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